
22 55 66
การสนับสนุนทุนวจัิยของมหาวิทยาลยั

ปงบประมาณ

PSU Research Grant, fiscal year 2023



ประเภททุนที่ใหการสนับสนุน

พัฒนา

นกัวจิยัใหม

1

องคความรู

2

กิจกรรม

การวจิยั 

ณ ตางประเทศ

5

เมธาจารย

6

ปราชญาจารย

7

วิจัยสถาบนั

4

ความรวมมอื

กับตางประเทศ

3



3

สนับสนุนนักวิจัยใหม ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก หรือ เทียบเทา 

มาแลวไมเกิน 5 ป ที่ยังไมเคยไดรับทุนวิจัยจากแหลงใดมากอน

ในขณะปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ในฐานะหัวหนาโครงการ)

 

มูลคาทุน ไมเกิน 200,000 บาท (รวมงบประมาณสําหรับที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ไมเกิน 10,000 บาท) ระยะเวลาไมเกิน 2 ป

ทุนพัฒนานักวิจัยใหม (New Researcher Grant)1

ผลงานตพีมิพในวารสารวิชาการในฐาน SCOPUSผลผลิตจากงานวจิัย
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ทนุองคความรู (Basic Research Grant)22

• สนับสนุนโครงการวิจัยพ้ืนฐานในสาขาวิชาดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับนโยบาย/

ยุทธศาสตรดานการวิจัยระดับประเทศและของมหาวิทยาลัย

• มูลคาทุน ไมเกิน 400,000 บาท

• ระยะเวลา 1-2 ป

ผลงานตพีมิพในวารสารวิชาการในฐาน SCOPUS 
Q1 Q2 Q3

ผลผลิตจากงานวิจัย

      ไมอนุญาตใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ รศ. และ ศ. เสนอขอทุนน้ี   

      ไมสนับสนุนในลักษณะ “ชุดโครงการวิจัย”
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ทุนความรวมมือกับตางประเทศ (Colaborative Grant)33

สนับสนุนการทําวิจัยรวมกับนักวิจัยตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ

และสรางเครอืขาย

มูลคาทุน โครงการละ 400,000 บาท 

ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

แสดงเหตุผลการเลือกสถาบัน  เพ่ือประกอบการพิจารณาสนับสนุน (ขอมูลจาก SciVal)

ผลงานตพีมิพในวารสารวิชาการในฐาน SCOPUS 
Q1 Q2

ผลผลิตจากงานวิจัย
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ทุนวิจัยสถาบัน (Institutional Grant)44

สนบัสนุนงานวจิยัเพ่ือพัฒนาองคกร เนนโจทยวิจัยท่ีเปนประโยชน

ตอมหาวิทยาลัยในภาพรวม

มูลคาทุน โครงการละ 50,000 – 100,000 บาท ระยะเวลาไมเกิน 1 ป

ผลผลิตจากงานวจิัย
ผลงานวจิยัสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง

และพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ

หรือ พัฒนามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร
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    ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ตางประเทศ (Research Activity in Abroad) 55

สนับสนุนเพ่ือไปฝกอบรมเก่ียวกับการวิจัยในตางประเทศ  

ระยะเวลา ไมเกิน 4  เดือน  

มูลคาทุน ไมเกิน 200,000 บาท

แสดงเหตุผลการเลือกสถาบัน  เพ่ือประกอบการพิจารณาสนับสนุน (ขอมูลจาก SciVal)

ผลงานตพีมิพในวารสารวิชาการในฐาน SCOPUS
และมีชื่อนักวิจัยจากสถาบันตางประเทศเปนผูเขียนรวม

ผลผลิตจากงานวจิยั
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ทุนเมธาจารย (Metajarn Grant)66

สนับสนนุนักวิจัยท่ีมผีลงานวิจัยตีพิมพในฐาน ISI หรอื SCOPUS ไมนอยกวา 2 เรื่อง/ป 

ในระยะเวลา 3 ป (ในฐานะ Corresponding Author หรอื First Author)

มูลคาทุน ไมเกิน 200,000 บาท/ป ระยะเวลา 2 ป 

      จะตกลงเปนรายกรณี เชน

      1. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการในฐานขอมูล Scopus (ผลงานมีแนวโนมสูงข้ึน)
      2. นักศึกษาบัณฑิตศกึษาที่เพ่ิมข้ึน

      3. การเปนอาจารยพ่ีเล้ียง (mentor) สําหรับทุนพัฒนานักวิจัย
      4. โครงการวิจัยที่เสนอขอทุน และเงินทุนวิจัยที่ไดรบั

      5. อ่ืน ๆ ตามท่ีตกลงเปนกรณีเฉพาะราย

ผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับการสนบัสนนุ
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ทุนปราชญาจารย (Prachajarn Grant)77

สนับสนนุนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพมิพในฐานขอมลู ISI หรอื SCOPUS จํานวนไมนอยกวา 

10 บทความ/ป ในระยะเวลา 3 ป (ในฐานะ Corresponding Author หรอื First Author)

 

มูลคาทุน ไมเกิน 1 ลานบาท/ป ระยะเวลา 3  ป 

   1. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการในฐานขอมลู  SCOPUS Q1 Top 10% หรือ สทิธบิัตร / อนสุิทธิบตัร

   2. Review article จํานวน 1 เรื่อง/ป (จัดสงหลงัสิ้นสุดโครงการแตละป) 

   3. การพัฒนานักวิจัยใหม เชน การเปนอาจารยพี่เลี้ยง (mentor) สําหรบัทุนพัฒนานักวิจัย
   4. ตาํราจากงานวิจัย หรือ ตําราที่ปรบัปรงุเพ่ิมเตมิเพ่ือใหสามารถขอตาํแหนงทางวชิาการทีสู่งขึ้น 

      หรอืเพ่ือการเผยแพร/จาํหนาย (จัดสงเม่ือสิ้นสุดโครงการปที่ 3)

   5. ผลงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดตกลงกับมหาวิทยาลัย

ผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับการสนบัสนนุ



• ทุนพัฒนานักวิจัยใหม

• ทุนองคความรู

• ทุนความรวมมือกับตางประเทศ

เปดรับ 3 – 31 ต.ค.2565เปดรับ 3 – 31 ต.ค.2565

• สํานักวิจัยฯ และ/หรือ คณะ/หนวยงาน สรรหา/เสนอชื่อ

ทุนเมธาจารย , ทุนปราชญาจารยทุนเมธาจารย , ทุนปราชญาจารย

• กรณไีดรับขอเสนอโครงการวจิยัหลังวันที่ 31 ก.ค. 2566  อาจจดัสรรทุน
ไมทนัในปงบประมาณ จะจัดสรรในปตอไป 

ทุนอื่น ๆ  -- เปดรับตลอดป --ทุนอื่น ๆ  -- เปดรับตลอดป --
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3-31 ต.ค. 65

รับขอเสนอ

โครงการวิจัย

21-25 พ.ย. 65

ประชุม คทง.

ครั้งที่ 1

สงผูทรงคุณวุฒิ 
(ขอผล 29 ธ.ค.65)

ไมสนับสนุน

YES

NO

16 พ.ย.65

ประชุมคณะทํางานชุดใหญ

16-20 ม.ค.66

ประชุม คทง.

ครั้งที่ 2 YES

NO

ไมสนับสนุน

นักวจิัยปรับปรงุ

ขอเสนอโครงการวจิัย

(ขอ 24 ก.พ.66)

13-17 ม.ีค. 66

ประชุม คทง.

ครั้งที่ 3

NO

ไมสนับสนุน

YES

อนุมัติ

ครั้งที่ 1: พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ และ 

           เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ

ครั้งที่ 2: พิจารณา comment ของผูทรงคุณวุฒิ

ครั้งที่ 3: พิจารณาขอเสนอโครงการฉบับปรับปรุง 

           และ อนุมัติทุน

31 มี.ค.66

ปฏิทินการพิจารณาจัดสรรทุน
(ทุนพัฒนานักวิจัยใหม ทุนองคความรู ทุนความรวมมอืกับตางประเทศ)

หมายเหตุ: กําหนดการพิจารณาจัดสรรทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ประเด็นการพิจารณาจัดสรรทุน

ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เกณฑการพิจารณาโครงการ (คุณภาพโครงการ / คณุสมบัตผิูขอทุน / 

คะแนนการประเมนิ / การตรวจความซํ้าซอนโครงการดวยโปรแกรม turnitin) 

Output / Outcome

1

33

2

12



1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาตใินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดล      
เศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร / การแพทยและสุขภาพ / พลังงาน / การทองเที่ยว)

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของกระทรวง อว

13

ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 1

 3. ความสอดคลองกับนโยบายและยทุธศาสตรดานการวิจยัของมหาวิทยาลัย 

(1) ดานเกษตรและอาหาร

(2) ดานสขุภาพการแพทย

(3) ดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค

(4) ภาษา / การศึกษา

(5) ความขัดแยง / ความเทาเทียม

(6) แผนงานอนาคต เชน Genomics, Quantum, Earth and Space system, High Energy 

Physics, Fin Tech, Block Chain

(7) ประเด็นอุบตัิใหม (Emerging Issues) เชน โรคอบุัตใิหม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภมูิอากาศ 

พืชเศรษฐกิจใหม อาหารอนาคต
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 เปนบคุลากรมหาวทิยาลัยสงขลานนครินทร
 ไมคางผลงานวิจัยสําหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนแลว
 เสนอขอรับทุนไดปละ 1 โครงการ และ ถือครองไดไมเกิน 2 โครงการ
 ไมอยูในระหวางลา ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
 มคีวามเชี่ยวชาญในงานท่ีเสนอขอทุน / สอดคลองกับศักยภาพของผูวิจัย
 ไมอนุญาตใหผูดํารงตําแหนง รศ. และ ศ. ขอทุนองคความรู

 ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย – วัตถปุระสงค – ระเบียบวธิวีิจัย –
output/outcome มรีายละเอียดชัดเจน

 ไมสนับสนุน “ชุดโครงการวิจัย”
 ไมซํ้าซอนกับงานท่ีมีการทํามากอนหนา (กรณีมีประเด็นที่คลาย/ใกลเคียง ขอใหชี้แจง
      และแนบเอกสารประกอบ)
 สามารถตอยอดไปสูประเด็นการวิจัยตามนโยบายการสนับสนุนทนุวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและระดับประเทศเพ่ือสรางองคความรูใหม และ มี impact ชัดเจน

กรณสีนับสนุน: ผูทรงคุณวุฒทิั้ง 3 หรือ 2 ใน 3 เห็นชอบ และ มคีะแนนประเมินเฉลี่ย 

ไมตํ่ากวารอยละ 80    

เกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 2

คณุสมบัติ

ผูเสนอขอทนุ

คณุสมบัติ

ผูเสนอขอทนุ

คณุภาพขอเสนอ

โครงการวิจัย

คณุภาพขอเสนอ

โครงการวิจัย

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ของผูทรงคุณวุฒิ

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ของผูทรงคุณวุฒิ
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ประเภททุน KPIs
พัฒนานักวิจัยใหม Publication ฐาน SCOPUS

องคความรู Publication ฐาน SCOPUS Q1 Q2 Q3

ความรวมมือกับตางประเทศ Publication ฐาน SCOPUS Q1 Q2

กิจกรรมการวิจัย ณ ตางประเทศ Publication ฐาน SCOPUS และมีช่ือนักวิจยัจากสถาบันตางประเทศ
เปนผูเขียนรวม

วิจยัสถาบัน ผลงานวิจัยนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัย

   1. Publication ฐาน Scopus (ผลงานมีแนวโนมสูงข้ึน)

   2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เพ่ิมขึ้น

   3. การเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง (mentor) สําหรับทุนพัฒนา    

      นักวิจัย

   4. โครงการวิจัยที่เสนอขอทุน และเงินทุนวิจัยท่ีไดรับ
   5. อื่น ๆ ตามท่ีตกลง

Output / Outcome 

1. Publication ฐาน SCOPUS Q1 Top 10% หรือ สิทธิบตัร / อนุสทิธิบตัร

2. Review Article ปละ 1 เรื่อง (ประกอบการขอทุนปถดัไป)

3. การพัฒนานักวิจัยใหม เชน การเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง (mentor) สําหรับ
   ทุนพัฒนานักวิจัย

4. ตําราจากงานวิจยั  หรือ ตําราท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถ

   ขอตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น หรอืเพ่ือการเผยแพร/จําหนาย (จัดสง

   เม่ือสิ้นสุดโครงการปที่ 3)
5. อ่ืน ๆ ตามที่ตกลง

เมธาจารย ปราชญาจารย

3



รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ
 

ปยะภรณ รุยออน
074-286958
(ภายใน 6958)
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“เปนองคกรบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ”
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

Research and Development Office 
โทร. 0-7428-6940  http://rdo.psu.ac.th


